
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  5/12/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  

39η  Τακτική Συνεδρίαση 2 Δεκεμβρίου 2022 

Ήμερα Παρασκευή & ώρα 14:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 31521/28.11.2022 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για μη 

αναπροσαρμογή τελών 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

για το έτος 2023. 

388 

Λήψη απόφασης για μη αναπροσαρμογή 

τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

για το έτος 2023. 

2.  

Λήψη απόφασης για : α) την 

έγκριση επιβολής φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων για 

κάθε στεγασμένο ή μη χώρο και β) 

τον καθορισμό συντελεστή φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

389 

Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση 

επιβολής φόρου ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο 

και β) τον καθορισμό συντελεστή φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

3.  

Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης για το έτος 

2023 του Δήμου Π. Φαλήρου,  στο 

οποίο κατ’ελάχιστον  απαιτείται η 

ύπαρξη τεχνικού προγράμματος 

και στη συνέχεια την υποβολή 

αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προς ψήφιση. 

390 

Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης για το έτος 2023 

του Δήμου Π. Φαλήρου,  στο οποίο 

κατ’ελάχιστον  απαιτείται η ύπαρξη 

τεχνικού προγράμματος και στη συνέχεια 

την υποβολή αυτού στο Δημοτικό 

Συμβούλιο προς ψήφιση. 

4.  

Έγκριση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, 

μετά τη με αρ. πρωτ. 

3158/20.10.2022 γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας, προς υποβολή στο 

δημοτικό συμβούλιο προς 

συζήτηση και ψήφιση. 

391 

Έγκριση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, μετά 

τη με αρ. πρωτ. 3158/20.10.2022 γνώμη 

του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας, προς υποβολή στο δημοτικό 

συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση. 

5.  

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) για το 

έτος 2023. 
392 

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2023. 

6.  

Έγκριση όρων του ανοικτού 

διαγωνισμού Διαχείριση προϊόντων 

εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 

ογκωδών αντικειμένων 2022, 

προϋπολογισμού μελέτης 

550.587,59€, περιλαμβ. ΦΠΑ. 
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Έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού 

Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, 

κατεδαφίσεων και ογκωδών 

αντικειμένων 2022, προϋπολογισμού 

μελέτης 550.587,59€, περιλαμβ. ΦΠΑ. 

7.  

Επικύρωση αποτελεσμάτων του 

ανοικτού διαγωνισμού Έξοδα 

λειτουργίας συσσιτίων - χορήγηση 
394 

Επικύρωση αποτελεσμάτων του ανοικτού 

διαγωνισμού Έξοδα λειτουργίας 

συσσιτίων - χορήγηση ειδών διαβίωσης, 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ειδών διαβίωσης, διατροφής σε 

άπορους δημότες 2022-2023 & 

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022 

(ΔΠΣ), στάδιο αξιολόγησης 

δικαιολογητικών/τεχνικών/οικονο

μικών προσφορών – ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη 

προϋπολογισμού μελέτης 

286.302,17€, πλέον ΦΠΑ. 

διατροφής σε άπορους δημότες 2022-

2023 & Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 

2022 (ΔΠΣ), στάδιο αξιολόγησης 

δικαιολογητικών/τεχνικών/οικονομικών 

προσφορών – ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη προϋπολογισμού μελέτης 

286.302,17€, πλέον ΦΠΑ. 

8.  

Έγκριση 4ης μερικής 

αναμόρφωσης προϋπ/σμου του 

ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό 

Κέντρο  Δήμου Παλαιού Φαλήρου» 

οικ. έτους 2022. 

395 

Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης 

προϋπ/σμου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και 

Αθλητικό Κέντρο  Δήμου Παλαιού 

Φαλήρου» οικ. έτους 2022. 

9. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για την έκδοση 

εντάλματος προπληρωμής, ύψους 

5.000€, στο όνομα της υπαλλήλου 

ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για 

την ανανέωση χρηματικού ποσού 

χρησιμοποίησης του μηχανήματος 

των ΕΛΤΑ για την επικόλληση 

γραμματοσήμων. 

396 

Λήψη απόφασης για την έκδοση 

εντάλματος προπληρωμής, ύψους 

5.000€, στο όνομα της υπαλλήλου 

ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την 

ανανέωση χρηματικού ποσού 

χρησιμοποίησης του μηχανήματος των 

ΕΛΤΑ για την επικόλληση 

γραμματοσήμων. 


